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Welkom bij ‘Liefde onder de luifel’, de elfde editie van Poëziefestival 

Het Park Vertelt.

Die ‘luifel’ is De Luifel, ontworpen door de Oosterbeekse architect 

Wim Visser, waar geliefden elkaar hun jawoord geven, orkestjes spe-

len, theater- en dansvoorstellingen worden gegeven. En dat ‘park’ is 

Park Hartenstein, het groene hart van Oosterbeek.

In samenwerking met Awater, het grootste poëzietijdschrift van 

Nederland, literair tijdschrift Liter en het Gelderse tijdschrift 

Poëziepuntgl wordt dit jaarlijkse festival georganiseerd door een aantal 

werkgroepen onder verantwoordelijkheid van Stichting Vrienden 

van de Poëzie in Gelderland.

In de aanloop naar het festival verzorgt Het Park Vertelt poëzie-

educatie op basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente 

Renkum. Nieuw dit jaar is ‘Het Park Binnen’: elke derde dinsdag-

avond van de maand, straks weer vanaf oktober, in cultuur- en ont-

moetingscentrum ‘Kreek’.

Als u zich voor Het Park Vertelt, binnen of buiten, zou willen inzet-

ten, neem dan contact op met de werkgroep info@hetparkvertelt.nl. 

Het Park Vertelt u graag wat er te doen is.

Klaas Touwen, Werkgroeplid HPV 2015
Overige werkgroepleden: Jeroen Hendriksen (voorzitter), Frank Bremer, Wim Hilgeman, 
Hilde Poorta, Anna Schimmel, Stasja van Suchtelen. Bestuursleden St. Vrienden van de 
Poëzie Gld: Theo Beneder, Alberdine Tesink.
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Jazz Parallels 
Jazz Parallels bestaat uit Pablo Polman op drums, Fokke Berghuis op 
bas, Jan Willem de Kam op toetsen en Gert Jan Willems op saxofoon. 
De naam Jazz Parallels staat voor de muziek die ze maken: Jazz, 

niet wàt je speelt maar hóe je het speelt. Jazz, waarmee ze paralel-

len trekken met muziek in de breedste zin van het woord: pop, 

free jazz, lounge fusion, new age het maakt niet uit. Jazz Parallels 

heeft altijd behoefte om nieuwe muziek te creëren waarbij de 

beleving centraal staat.

Tjitske Jansen
Tjitske Jansen (1971) Dichter, toneelschrijfster, actrice, theater- en 
schrijfdocent en kok (middellandse-zee-gerechten).
Haar gedichten worden als lichamelijk, spannend, brutaal en intelli-
gent, laconiek en mooi ervaren.
In haar alom geprezen debuut Het moest maar eens gaan sneeuwen 

(2003) keek Tjitske Jansen als met de ogen van een kind naar haar 

ervaringen in het heden en het verleden. In Koerikoeloem, bekroond 

met de Anna Bijns Prijs, beschreef ze haar persoonlijke geschiede-

nis in sprookjesachtige en genadeloze observaties.

In haar nieuwe boek Voor altijd voor het laatst (2015) is de wereld 

opnieuw in al haar diversiteit aanwezig. Er komt een troep 

honden voorbij, een verdwaalde zeemeermin, een paar ontbij-

tende treinkapers en een verzonnen kind. Maar ook bloemen die 

‘s nachts opengaan, het voornemen om afscheid te nemen van 

goedkope tandpasta en het verlangen bij een groep te horen zijn 

thema’s. Zijn het gedichten? Monologen? Vertellingen? Doordat 

Tjitske Jansen steeds nieuwe registers bespeelt, laten haar teksten 

zich niet onder één noemer vangen. Ze worden verbonden door 

de weerbarstige vitaliteit die eruit opklinkt.

Optredende dichters 
en muzikanten
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Jeroen Zijlstra
Zanger/trompettist Jeroen Zijlstra (1958) maakt Nederlandstalige jazzy 
popsongs, waarin hij een stevige sound laat horen afgewisseld met 
prachtige gevoelige ballads. 
Als trompettist maakte hij o.a. deel uit van de succesvolle formatie 

“5 Slag 1 Wijd” van Vera Vingerhoeds. Daarnaast was hij actief in 

merengue-orkest “Hasta Domingo”, het “Herbie White Orchestra” en 

de “Boventoon”.
Als tekstschrijver schreef hij liederen voor vertolkers van de klein-

kunst, zoals Mylène d’Anjou, Lucretia van der Vloot en Nilgün 

Yerli, maar hij schreef ook de muziek voor een drive-in theater-

spektakel op de Afsluitdijk met o.a. Bert Visscher (september 2013)
In 2002 ontving Jeroen met zijn band de Annie M.G. Schmidtprijs 

voor het nummer Durgerdam slaapt. De voorstelling Liefde & 
Dorpsgevoel kreeg een nominatie voor de Poelifinario 2010 (de klein-

kunstprijs voor het meest indrukwekkende programma).
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Sasja Jansen
Sasja Janssen (1968) debuteerde met een verhaal in literair tijdschrift 
De revisor, waarna ze de romans De kamerling (2001) en Teresa zegt 
(2005) publiceerde. Ook verschenen er verhalen in allerlei literaire 
tijdschriften. 
Na de dood van haar vader begon ze met het schrijven van ge-

dichten. De bundels Papaver (2007) en Wie wij schuilen (2010) werden 

juichend ontvangen, haar tweede bundel werd genomineerd voor 

de Jo Peters Poëzieprijs. Haar in 2014 verschenen bundel, Ik trek 
mijn species aan, werd dit jaar genomineerd voor de belangrijkste 

poëzieprijs van Nederland: de VSB-poëzieprijs. Querido is haar 

uitgever. Sasja Janssen treedt op in binnen- en buitenland en 

geeft Nederlands als tweede taal aan inburgeraars en expats.

Rodaan Al Galidi
Rodaan Al Galidi is een schrijver voor alle seizoenen. Zijn dicht-

bundel De herfst van Zorro (2007) stond op de shortlist van de VSB 

Poëzieprijs en zijn roman Dorstige rivier (2009) op die van de 

BNG Nieuwe Literatuur Prijs. Zijn roman De autist en de postduif 
(2011) werd bekroond met de prestigieuze European Union Prize 

for Literature en verschijnt in het Deens, Servisch, Macedonisch, 

Tsjechisch en Bulgaars. Al Galidi’s dichtbundels De maat van de 
eenzaamheid (2012) en ‘Liever niet’, antwoordt de liefde (2013) werden 

lovend besproken. 
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Programma
Tijd Programmaonderdelen Podium De Luifel

13 . 00 Jazz Parallels warmt het festival op

13 . 30 Opening en dichterscaroussel

14 . 00 Sasja Janssen

14 . 20 Jazz Parallels

14 . 35 Sasja Janssen

14 . 55 Jeroen Zijlstra en Tjitske Jansen

15. 35 Uitslag van de Poëziewedstijd

15. 45 Rodaan Al Galidi

16. 05 Jeroen Zijlstra en Tjitske Jansen

16. 50 Rodaan Al Galidi

17. 10 Jazz Parallels

17. 30 Bij mooi weer en 
   ‘smaakt naar meer’ uitloop tot ....

 

 Voor de kinderen verzorgt 
 De Papierfabriek workshops rondom taal en  
 poëzie en je kunt weer zelf papier maken.

 Verspreid over het festivalterrein staan kramen
 van sponsoren en organisaties die te maken  
 hebben met literatuur, kunst, natuur en milieu.
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Ter gelegenheid van de 11de editie van het poëziefestival ‘Het Park 

Vertelt’, is er weer een dichtwedstrijd georganiseerd. De werkgroep 

van Het Park Vertelt heeft kunstenaars uit de gemeente Renkum 

opgeroepen een kunstwerk in te sturen ter inspiratie voor de dich-

ters. Uit alle inzendingen is inmiddels door een deskundige jury een 

keuze gemaakt. 

Een selectie van de ingezonden gedichten wordt gepubliceerd in een 

speciale festivalbundel, die ook wordt verstuurd als bijlage bij het 

septembernummer van Poëziepuntgl, uitgegeven door Kontrast in 

Oosterbeek. De winnaar ontvangt de CITER-poëzieprijs, bestaande 

uit een wisseltrofee en een boekenbon van € 100,–
De prijsuitreiking voor het winnende gedicht vindt vandaag plaats 

(zie programma). 

Dit zijn de kunstwerken:
 

Dichtwedstrijd
Laat je inspireren door liefde onder de luifel

Mariëtte Becu 

Elise en Sam (70 x 90) 

Eitempera op linnen
portegijs  _becu@hotmail.com

 

1
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Myriam Hazelzet 

Love moves (94 x 

46) Mixed media, 

boomschors, gips,  

op paneel
myriam@hazelzet.org

Anthonette van Luijtelaar en Hester Kiestra (Beeldschrijvers): Liefdes-
kabinet. Driedimensionaal werk in een kistje: (45 x 27 x 9; opengeklapt is het 

54 cm breed) mail@hesterkiestra.nl  –  avanluijtelaar@online.nl

Bert Hoekstra Zonder 

titel (19 x 26). Houtsnede, 

afdruk op Zerkall Rosa
w.b.c.hoekstra@gmail.com

2

3

4
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Hanneke Windhausen 
Zonder titel (25x8), 

gebakken klei met een 

doorzichtige ei schil van 

celluloselijm, sokkel 

mahoniehout

m: hanneke.w@zonnet.nl

w: hannekewindhausen.exto.nl 

    

Annemarie Noorderwerf digital art

1: Beginnende liefde; 2: Verliefd; 3: Liefde

4: Paradijsvogel & exotische vogel (versiert m.b.v. blauwe 

besjes het nest om partner te lokken).

5: Verliefde vogels in hun nest. annemarie.noorderwerf@hotmail.com

5

1

4

3

2

5
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Poëzie Binnen als opmaat naar Het Park Vertelt
Maandelijkse poëzieavonden in Oosterbeek

Afgelopen winter is gestart, als opmaat naar het festival, met het organiseren van 
maandelijkse dichtersavonden in Cultuur- en Ontmoetingscentrum Kreek, Weverstraat 24 
in Oosterbeek. Behalve optredens van dichters en muzikanten waren steeds enkele leden 
van de werkgroep aanwezig om informatie te geven over plannen rond Het Park Vertelt.
De avonden in Kreek worden gehouden onder de naam ‘Het Park Binnen’ om het 

jaarlijkse festival in Park Hartenstein stevig te verbinden met de Oosterbeekse 

samenleving en de andere poëtische initiatieven en netwerken in het oosten van 

Nederland. Dit om elkaar te inspireren en waar mogelijk de krachten te bundelen 

met het oog op programmering van poëzieactiviteiten, inclusief de financiering en 

organisatie hiervan. 

Iedere derde dinsdag van de maand, van acht tot tien uur ’s avonds, hebben in Kreek 

dichters de mogelijkheid hun eigen werk voor te dragen voor een geïnteresseerd 

publiek. De poëzieavonden worden georganiseerd door Jeroen Hendriksen en René 

Hillenaar. Met veel enthousiasme zorgen zij ervoor dat op deze avondvullende bij-

eenkomsten poëzie en muziek elkaar smaakvol afwisselen. 

In februari jl. werd de eerste editie van ‘Het Park Binnen’ een feit; met 10 dichters 

en muzikale optredens door de muzikanten van Speelhuys. Op 21 maart waren er 

7 dichters te horen en te zien en Alex Franken bracht originele liederen van eigen 

hand. Op 21 april kondigde Stasja van Suchtelen in een volle Kreek 8 dichters aan 

met een zeer divers repertoire. De muziek tijdens deze avond was van zanger-dich-

ter-pianist René Hillenaar die, behalve eigen liederen ook werk van Maarten van 

Roozendaal en Bram Vermeulen vertolkte. Op 19 mei trad, naast diverse dichters, de 

band Jazz Parallels op. Van hun swingende muzikaliteit kan vandaag op het festival 

iederéén genieten.

Na het festival van vandaag, blíjft in Kreek de derde dinsdagavond van de maand 

– vanaf oktober 2015 - ingeruimd voor poëzieoptredens van dichters, omlijst met 

muziek. In een ongedwongen ambiance kan ieder die dat wil voor een serieus 

publiek eigen werk voordragen. De werkgroep Het Park Vertelt presenteert tijdens 

deze avonden ook de nieuwe plannen, zoals de samenwerking met de literaire tijd-

schriften Awater en Liter. In dialoog met de aanwezige poëzieliefhebbers zal worden 

besproken hoe en op welke manier dit initiatief kan worden uitgewerkt. 

Aanmelden voor één van de avonden kan bij: 

René Hillenaar renehillenaar@planet.nl
Jeroen Hendriksen j.hendriksen132@upcmail.nl
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Meer activiteiten in kunst-muziek-poëzie 

Zondag 20 september 2015 10.30 uur 
Lutherse kerk, Spoorwegstraat 10, Arnhem

In het kader van Wijken voor Kunst

Cantatedienst met ‘Christus der ist mein Leben’ (BWV 95) door 

het Arnhems Bachensemble onder leiding van Myra van der Jagt.

Donderdag 1 oktober 2015 20.00 – 22.00 uur
Lezing n.a.v. boek over Leo Vroman
Locatie: Boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15, Arnhem

Mirjam van Hengel heeft een boek samengesteld over werk en 

leven van Leo Vroman en zijn vrouw Tineke. Hoe mooi alles is de 

titel van de liefdesgeschiedenis die is begonnen in oorlogstijd en 

bijna 70 jaar duurde.

Zaterdagavond 3 oktober 2015 20.30 uur
Toneelvoorstelling Hoe mooi alles
Locatie: Kleine zaal Stadstheater, Arnhem. 

Dit jaar zou Leo Vroman (1915-2014) honderd jaar zijn gewor-

den. Als hommage aan deze bijzondere dichter/wetenschapper 

wordt zijn leven op het toneel gebracht. Kees Hulst en Esther 

Scheldwacht spelen Vroman en zijn vrouw Tineke. Dankzij hun 

liefde voor elkaar wisten zij de oorlog te overleven en bijna ze-

ventig jaar bleven zij samen, in een zeldzaam harmonische liefde. 

Regie en tekst zijn van Léon van der Sanden naar Mirjam van 

Hengel.

Online reserveren via www.arnhemsepodia.nl
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Stichting Steunfonds Kruiswerk  •  Stichting Citer

Arnhem en Omstreken

Dit festival wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

Vrienden van Het Park Vertelt
Om volgende edities van Het Park Vertelt 
mogelijk te maken, heeft het festival vrienden 
nodig die jaarlijks een bijdrage willen storten. 
Het richtbedrag hiervoor is 25 euro. 

Interesse? 
Stuur een mail naar info@hetparkvertelt.nl, 
benader ons via facebook nl-nl.facebook.com/
hetparkvertelt, of stort meteen uw vrienden-
donatie op NL25 INGB 0675 3779 78, 
t.n.v. St. Vrienden van de Poëzie Gld.
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